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Antoine Watteau - „OBOJĘTNY" 

G E O RG PHILIPP TELEMANN 

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767) to twórca, któ
rego nazwisko śmiało można wymienić obok nazwisk Jana Se
bastiana Bacha i Jerzego Fryderyka Haendla. Przez współczes
nych Telemann uważany był z:i kompozytora pierwszej wielko
ści. Swiadczy o tym chociażby sprawa obsadzenia stanowiska 
kantora w Lipsku, kiedy to Rada Miejska dopiero po rezygna
cji Telemanna z tej posady, z pewnymi oporami powierzyła je 

Bachowi <1722). 

Telemann rozpoczął swą działalność muzyczną jako orga
nista i dyrygent założonego przez siebie chóru uniwersyteclfie
go - Collegium Musicum, właśnie w Lipsku. Następnie, przez 
pewien czas przebywał na Sląsku, póżniej w kilku miastach 
niemieckich, między innymi w Hamburgu, gdzie pełnił funkcję 
kapelmistrza orkiestry i chóru (w tym mie~cie osiadł zresztą 
na stałe). Warto dodać, że bawiąc w Żorach, Pszczynie i Kra
kowie zaznajomił się Telemann z polską muzyką, pieśniami 
i tańcami ludowymi. W wydrukowanej przez J. Matthensa auto
biog~afii wyrażał się o polskiej muzyce entuzjastycznie. Często 
też umieszczał w swoich dziełach dosłowne cytaty polskich 
melodii ludowych, a nawet opatrywał je polskimi tytułami. 
Echa polskiej muzyki najbardziej widoczne są w jego sonatach 
skrzypcowych oraz suicie polskiej - „Partite Polonaise". 

Telemann pisał tak ogromne ilości kompozycji, że sam nie 
potrafił ich zliczyć - chyba nikt nie dorównał mu w muzycz
nej płodnoś~i. Łatwości tworzenia towarzyszyły wyjątkowe 
zc!olności techniczne, znakomite opanowanie tradycyjnego war
sztatu kompozytorskiego. Haendel powiedział o nim, że 8-głoso
wy motet pisze z taką łatwością, jak kto inny zwykły list. Do
robek Tele~anna jest ogromny . Pozostawił kilkadziesiąt oper, 
wiele oratoriów, 44 pasje, 12 roczników kantat i motetów, 
mnóstwo suit i uwertur koncertowych, sonat i kompozycji oko
licznościowych. Pisał muzykę świecką i religijną. 



,,Plimpinone" - opera komiczna w 3 częściach, skompo
nowana w roku 1725, stanowi małe arcydziehlrn muzyki. 
Akcja „Pimpinone" to jeszcze jeden wariant popularnego w 
dawnej literaturze operowej tematu „sługa panią". Muzyka, 
z popisowymi partiami dla śpiewaków, którzy muszą być rów
nocześnie znakomitymi aktorami charakterystycznymi, jest 
urocza. 

Niestety, twórczość Telemanna zapomniana została przez 
potomnych. Dopiero od pewngo czasu odkrywana jest ponownie, 
a sam kompozytor staje się coraz popularniejszy. A to zarówno 
dzięki różnorodności form warsztatu kompozytorskiego, jak 
i - co ostatnimi czasy stało się bezsporne - wielkiemu talen
towi, który pozwala na umieszczenie go wśród pierwszych na
zwisk w historii muzyki europejskiej. 
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ciągu kilkuset lat powszechny styl w sztuce i modę 
w życiu dyktuje Europie Francja Bourbonów. Po
dobnie jak barok nazywano stylem Ludwika XIV, 
miano stylu Ludwika XV zyskuje również rokoko. 

W teatrze francu~kim mamy do zanotowania w •tym okresie 
komedię rokokową. Jej twórcą jest Pierre Marivaux (1688-
-1763) - pisarz z „musu" po stracie majątku, przedstawiciel 
wytwornego i schyłkowego środowiska o manierach ukrywają
cych zmysłowość i zepsucie. Jest autorem ponad trzydziestu 
komedii wysnutych z wyobraźni, wywodzących się jednak 
z autentycznej obyczajowości. Skupiając się na analizie namięt
ności i miłości w jej stanach wyjątkowych i rafinowanych, two
rzy odrębny styl dialogu i sytuacji scenicznych, nazywany od 
jego nazwiska mariwodażem. Celuje też w rysunku sul:f!elnych, 
ironicznych postaci kobiecych. Ponieważ utwory Marivaux od
biegały znacznie od klasycznych kanonów, nie mógł liczyć na 
ich przychylne przyjęcie w Komedii Francuskiej. Dlatego staje 
się dostawcą sztuk dla Komedii Włoskiej, utrzymującej tradycję 
„commedii dell'arte", i tam debiutuje w 1720 r: „Arlekinem, 
ogładzonym przez miłość". Komedia Włoska wystawia dalsze je
go utwory, które wchodzą z czasem do repertuaru światowego: 
„Zasadzkę miłości", „Igraszki trafu i miłości", „Fałszywe zwie
rzenia". Znamienny jest tutaj tytuł pierwszej pozycji Mari
vaux - tytuł wiernie uosabiający zamysł autora. A był to za
mysł pozostający w harmonii z poprzednią karierą Arlekina. Gdy 
po raz pierwszy go spotykamy, ukazuje się w kostiumie obficie 
pokrytym nieregularnymi łatami; w ciągu siedemnastego wieku 
laty nabierają ustalonej formy; a w stuleciu następnym kostium 
staje się coraz przyjemniejszy i bardziej elegancki. Tak dzieje się 
też i z jego osobowością, a 'więc ujęcie tej postaci przez Mari
vaux ściśle odpowiada jej naturalnemu rozwojowi. 

Wpływy komedii dell'arte wyraźne są również w operze ko
micznej Georga Philippa Telemanna „Pimpinone", prezento
wanej dzisiaj państwu na naszej - tym razem - nietypowej 
scenie. Komedia dell'arte wycisnęła zresztą głębokie piętno na 



ARLEKIN 

największych pisarzach dramatycznych, wśród których należy 
wymienić Szekspira, Lope de Vegę i Moliera. 

Teatr Arlekina (powstał około 1550 r.) szybko rozpowszech
nił się we wszystkich krajach europejskich, dając nawet po
czątek stałemu Theatre Italien w Paryżu. Przetrwał z gór0c dwa 
stulecia, by następnie w ciągu dalszych stu pięćdziesięciu lat 
'Jdgrywać we Włoszech mniej wybitną rolę. Nadal jednak wie
le z jego postaci żyje w naszej pamięci. Jakie są tego przyczy
ny, jaka tkwi w nim siła? 

Choć błazeństwa odgrywały poważną rolę w komedii dell'ar
te, to - co trzeba z całym naciskiem podkreślić - typ drama
tu, o który tu chodzi, był naprawdę komedią. Jej jądrem była 
sztuka, w której z pewnością pojawiały się błazeńskie epizody, 
która• jednak nie była pomyślana jako nagromadzenie nie po
wiązanych z sobą incydentów farsowych. Należy także dobrze 
zrozumieć drugi zasadniczy fakt. Komedia ta była oparta na 
kombinacji mowy i działania, a nie na samej tylko pantomi
mie. Kiedy Casanova, syn aktorki i stały wielbiciel stylu ko
medii dell'arte, zajął się analizą interpretacji roli Arlekina kre
owanej przez ówczesnego aktora~ skupił się nie na przedziwnej 
zręczności akrobatycznej wykonawcy, lecz na jego słowach. 

„Osnowa jego wypowiedzi - mówił - zawsze świeża 
i spontaniczna, jest tak zwichrowana i pogmatwana, jej 
dziwaczne zdania składają się z takiego nagromadzenia 
słów odpowiednich dla tematów zgoła różnego rodzaju 
i tak niespodziewanie zastosowanych do tego, o czym 
mówi; tak obfituje ona w najrozmaitsze śmieszne meta
fory, że zdawałoby się, iż całość musi się okazać jedynie 
bezkształtnym chaosem. A jednak ta metoda znajduje peł
ne usprawiedliwienie właśnie w samym nieładzie stylu, 
którym on jeden potrafi kierować„.". 

Prawdziwie utalentowani wykonawcy komedii dell'arte 
opierali się bowiem na dialogu i pantomimie. Trzecią podsta
wową cechą komedii włoskiej jest położenie nacisku na cały 
zespół wprowadzony na scenę; efekt powstaje dzięki przedsta-
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Antoine Watteau - „GILLES" 

wieniu grupy postaci, ściśle z sobą splecionych. Poważne prze
mowy i śmieszne błazeństwa, weseli służący i żarliwi kochan
kowie, starcy i młodzi - wszyscy mają odpowiednie role w 
komedii, wszyscy przykładają się do ogólnej symfonii, kunszt 
ich wszystkich określa cel sztuki, w której występują. Typ owy 
zespół komedii deH'arte tworzyła grupa okolo dziesięciu lub 
dwunastu osób. Liczba postaci w każdej sztuce odpowiadała 
ilości aktorów nale.żqcych do wystawiającej ją trupy (z wyjąt
kiem kilku nadzwyczajnych wy~tawiefi). W samym centrum 
znajdują się „cztery maski": dwaj ,;i:ecchi", czyl~ starsi męż
czyźni, i dwaj „zanni", czyli służą..:y. Zdecydowanie najbardziej 
stałą i w pewnym sensie najważniejszą ze wszystkich jest Pan
talone. W wielu sztukach jego <i.ziałania mogą być raczej ne
gatywne niż pnytywne; może on służyć jedynie jako przeszko
da, którą kochankowie muszą przezwyciężyć. JegJ znaczen·e 
podkreśla jednak fakt, że rzadko która komedia n:e umieszc"'a 
go na czele „dramatis personae", a .w większości akc:a rozpo
czyna się jego wejściem na scenę. Nie zmienia się je.m chodzi 
o kostium, który pozostał niemal taki sam od pJczątku do k01t
ca kariery. Był on Wenecjaninem i nawPt je~li jego mie jsce 
zamieszkania leżało poza Wenecją, mówił zawsze dialektem 
t?go miasta. Prawie zawsze jest głową rodziny. Wielu histo
ryków opisywało Pantalona jako „bogatego i prawie zawsze 
skąpego starego kupca, zgrzybiałego i potykającego się. Kule je 
on, stęka, kaszle, kicha, nieustannie wyciera nos, atbo też. boli 
go brzuch. Chociaż jest pewny siebie, zawsze wodzą go za ncs. 
Uważa s,ię za mądrzejszego od innych, ale na każdym kroku 
staje się celem wszelkiego rodzaju podstępnych sztuczek. Po
mimo wieku i niedołęstwa zaleca się do kobiet. W ciąż dosta
jąc kosza, pozostaje ngdal niepoprawnym konkurentem ... ". 
Oczywiście, jest to właśnie to, czym prawdziwy Pantalone nigdy 
n:e był. 

Komedia deH'arte odkryła także zaletę improwizacji, dzięki 
której aktorzy stawali się autorami. Wyjaśni to typowy przykład 
początku drugiego aktu „Il vecchio geloso" (ze zbioru „Il teatro 



delle favole rappresentative" Flaminio Scali opublikowanego w 
1611 r.): 

„Olivetta wysłana przez Flaminię, żeby opowiedzieć 
Isabelli o Oraziu: 

na to 

Pedrolino, z domu Isabelli, dowiaduje się od Olivetty, że 
przyszła, aby mówić z Isabellą na temat Grazia i Capi
tana. Pedrolino odsyła ją do domu, oświadczając, że po
winna wszystko to pozostawić w jego rękach; ona wy
chodzi, on zaś zostaje." 

W różnych czasach, w rozmaitych zespołach i wśród po
szczególnych aktorów ilość improwizacji z pewnością była roz
maita. Decydowała ona jednak od początku do końca o cha
rakterze włoskiego stylu i _ odróżniała go od innych metod sce
nicznych. 

Pomimo dziesiątków nieudolnych aktorów, pomimo nie
szczęść, małostkowych zazdrości i morderczych nienawiści, 

świadectwa współczesnych w pełni potwierdzają, jak wielką 
świetność osiągnęły liczne przedstawienia komedii dell'arte. 
Świetność ta opierała się po pierwsze na wrodzonej zręczności 
i talencie, a po wtóre na treningu bardziej surowym i wytężo
nym, niż normalnie wymaga się od aktora, którego' praca po
lega jedynie na interpretacji tekstu dramatopisarza - trenin
gu osiągalnym jedynie w ramach ścisłego zawodowstwa. 

Wg ALLARDYCE' A NICOLL 

„W świecie Arlekina" 
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.Vespetta, służąca bez pracy, zachwala swoje zalety obecnym 
na sal,i panom. Spostrzega zbliżającego się Pimpinona, bogate
go star·ca żyjącego w swym domu zupełhie samotnie. Vespetta 
wie, że pan Pimpinon jest znany ze skąpstwa, ale dla uroczej, 
obdarzonej nie lada sprytem pokojówki może stać się obfitym 
źródłem dochodów. Postanawia więc usidlić starego sknerę. 

Pimpinonowi Vespetta podoba się nie otj. dzisiaj. I on postana
wia skorzystać z okazji, aby złowić młodą osóbkę, która umili 
mu jego samotność. 

Vespetta prezentuje mu swoje umiejętności. Pimpinon jest 
jednak bardziej aie:kaw, dlaczego pozostała bez pracy. Okazuje 
się, że miała zbyt wielu wielbicieli, o których jej pani była 
zaz,drosna. Dlatego obecnie wolałaby mieć pana. Pimpinon -
jąkając się z zażenowania - oświadcza, że on byłby z pewno
ścią tym wymarzonym panem. Vespetta - na stronie - wy
śmiewa krygującego się starca, lecz Za'?Jiera z nim umowę. Zo
staje służącą pana Pimpinona. 
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Vespetta udaje, że chce porzucić pracę u Pimpinona. Rze
komym powodem jest brak zaufania. Naiwny sknera powierza 
Vespetcie wszystkie klucze, nawet od kasy z dukatami. -
Więcej - obdarza ją klejnotami. Gdy i to nie jest w stanie 
zmię!kczyć serca Vespetty proponuje jej małżeństwo i przepisu- . 
je na nią cały swój majątek. Akt kończy się groteskowym du
etem miłosnym. 
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Vespetta jest już żoną Pimpinona. Oświadcza, że wychodzi 
z domu. Dokąd? Do sąsiadki.Pimpinon usiłuje zabronić jej: wie 
o czym będą mówiły dwie kumy, nfe chce więc być przedmio
tem babskich plotek. Ale Vespetta nie ma zamiaru słuchać 
mężowskiego zakazu. Pimpinonowi nie pozostaje nic innego jak 
się zgodzić. Wobec tego ... Vespetta zostaje w domu. Zostaje tyl
ko po to, żeby kategorycznifu zażądać pieniędzy na wykwintne 
stroje, powozy, służbę et cetera. Gdy przerażony jej obłędną 
rozrzutnością Pimpinon protesluje, żąda rozwodu. Majątek 
Pimpinona i tak należy już do niej. Pimpinon wybucha wre
szcie wściekłością, niestety, bezsilną. Komedia niespodziewa
nie przemienia się w tragedię. Vespetta nie ma skrupułów: za
bierze .staremu, naiWIIlemu „amantowi" wszystko, co tylko on 
posiada i odejdzie. 
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